Mikrodonacje Donateo
proste rozwiązania CSR dla
biznesu odpowiedzialnego
społecznie

Dlaczego warto wdrożyć rozwiązania
CSR Donateo w Twojej firmie?
Wdrożenie innowacyjnego rozwiązania dobroczynnego
na skalę Europy

Budowanie pozytywnego wizerunku firmy poprzez działanie CSR

Rozwiązania CSR
z Donateo

Platforma Donateo
omnichannel dobroczynności
rozwiązania CSR

Pełne zarządzanie usługą, zgodne z planem i strategią CSR
(wybór fundacji, częstotliwość akcji)

Bezinteresowna pomoc skutkująca wzrostem zaufania do firmy

Bezkosztowe wdrożenie

narzędzia fundraisingu
cyfrowego

Aplikacja Donateo
Datkomaty
E-skarbonki

Pełna transparentność transakcji dla klienta końcowego
– jest poinformowany o bezpośrednim transferze mikro-datku
na konto fundacji

Komunikacja dobroczynności
Komunikacja dobroczynności
- mikrodonacje

Informowanie klientów o usłudze jako działanie z obszaru
wolontariatu pracowniczego

Mikro-datek połączony z transakcją płatniczą - musi dojść
do zakupu, aby przekazać mikro-datek

Całkowite bezpieczeństwo transakcji dzięki płatności
separowanej oraz certyfikacjom partnerów technologicznych
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Misją Donateo jest stworzenie kultury
dobroczynności poprzez dostarczenie
możliwości prostej i przyjemnej
pomocy innym.
Naszą aspiracją jest upowszechnienie
Donateo na skalę, w której każdy,
niezależnie od miejsca i czasu,
będzie mógł skorzystać z okazji do
przekazania drobnej kwoty na cele
dobroczynne.

Od kultury dobrobytu
do kultury dobroczynności
Gdy w lutym br. świat obiegły informacje o sytuacji w Ukrainie, cała
Polska rozpoczęła spontaniczną akcję pomocową skierowaną do
swoich wschodnich sąsiadów. Pojawiły się dziesiątki, jeśli nie setki
grup, zrzeszających wolontariuszy-ochotników. Polacy pomagali, jak
mogli: od wpłat pieniężnych i darowizn, przez organizację transportu
czy zaopatrzenia, aż po miejsca we własnych domach. I choć sytuacja
uchodźców jest wciąż niezwykle ciężka, to możemy już wyciągnąć pierwsze
lekcje z codziennej dobroczynności: małe gesty mają wielkie znaczenie.
Najpierw otworzyliśmy na Ukrainę serca,
a już chwilę potem granicę, domy, szkoły,
dworce. Niesienie pomocy stało się
codziennością, z której powinniśmy być
dumni. Nie możemy jednak uciec od faktu,
że jednorazowe wsparcie, mimo że bardzo
potrzebne, szybko wyczerpie zaplecze
pomocowe Polaków. Pozostaną jednak
nowe nawyki i doświadczenia nabyte w
tym czasie. Jak możemy je pielęgnować
i wdrożyć do życia codziennego? Lub,
co ważniejsze, jak pomagać mądrze i
skutecznie, nie nadwyrężając swoich
możliwości? Odpowiedzią mogą okazać się
mikrodonacje.
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Mikrodonacje, czy mikrodarowizny to
trend, który w Europie mocno zyskuje
na popularności. Taki model działalności
charytatywnej z powodzeniem funkcjonuje
np. w Wielkiej Brytanii. Polega on na
przekazywaniu drobnych, ale regularnych
wpłat na wybrane akcje dobroczynne,
często przy okazji codziennych czynności.
Naszym celem jest przekonanie
wspierających do tego, że drobne gesty,
gdy zwielokrotnione, niosą za sobą
realną pomoc.
Mikrofilantropia opiera się na
przekazywaniu drobnych kwot w ramach

planowego, długotrwałego działania.
Głównym założeniem jest zbudowanie
jak największej skali działalności –
priorytetem jest częstotliwość wpłat,
a nie jej wysokość. To całkiem nowe
podejście do dobroczynności – darczyńcy
nie są zachęcani do jak największych
wpłat, nie czekają na nich bonusy
uzależnione od wysokości wsparcia,
materiały promocyjne nie przedstawiają
tragicznych zdjęć, bazując na emocjach
i współczuciu odbiorców. W dłuższej
perspektywie, celem jest wpłynięcie na
pozytywną zmianę społeczną. Chodzi
o wyrobienie naturalnego odruchu
drobnej pomocy organizacjom, które
niezależnie od sytuacji politycznej w
Polsce, Europie i na świecie, nieustannie
niosą pomoc potrzebującym. Zbudowanie
społeczeństwa zaangażowanego
charytatywnie wymaga oczywiście czasu,
ale wydaje się, że teraz jest na to najlepszy
moment. Udowodniliśmy, chyba przede
wszystkim sobie, że stać nas na pomoc,
a samo wsparcie może mieć najróżniejsze
formy i dawać radość. Jak to działa? Kropla
drąży skałę – zakładając, że statystyczny
Kowalski przy każdych zakupach przekaże
na cel dobroczynny przysłowiową
złotówkę, to w skali roku stanie się już
naprawdę hojnym darczyńcą. W takim
scenariuszu organizacje pomocowe
otrzymają niezbędne, przede wszystkim
płynne wsparcie, a wpłacający będzie
miał poczucie wypełnionej misji, dobrego
uczynku, bez odczuwalnych braków w
kieszeni. Okazuje się, że przy w takim ujęciu
chleba może wystarczyć dla wszystkich.

na konto organizacji dobroczynnej, którą
wspiera dany sklep. Pojawiły się także
terminale, które przeznaczone są wyłącznie
do wpłat charytatywnych. To z kolei
rozwiązuje problem zwykłych kwest i
zbiórek publicznych, w których częstym
powodem nieudzielenia wsparcia jest
brak gotówki. Całe spektrum wsparcia
organizacji dobroczynnych w sposób
bezgotówkowy, zarówno online jak i offline
w sklepach partnerskich dostarcza obecnie
tylko Donateo. To połączenie zbiórek
internetowych, tradycyjnych skarbonek i
nowych technologii.

Naszym celem jest
maksymalne ułatwienie
wpłat, przy jednoczesnym
zachowaniu maksimum
bezpieczeństwa transakcji
oraz budowanie radości
z codziennego pomagania.
Pomoc charytatywna ma
nieść pozytywny przekaz,
być przejrzysta i dostępna.
To są nasze priorytety.
Czy kultura codziennego pomagania
zostanie z nami na dłużej? Mamy nadzieję,
że tak i już dziś dostarczamy wszelkie
narzędzia, aby tak się stało. Jedno jest
pewne, w sytuacji gdy byliśmy w stanie
oddać potrzebującym swój dom, ubrania,
jedzenie oraz pieniądze, okazuje się, że
wcale nam ich nie ubywa. Niewątpliwie
jesteśmy najlepszym przykładem
ewolucji kulturowej od dobrobytu do
dobroczynności i możemy być dumni z
miejsca, do którego doszliśmy.

Innym aspektem, który ma zachęcać do
nawyku udzielania mikrodonacji, może
okazać się dostępność i przejrzystość
technologii, które takie wpłaty wspierają.
Zamiast internetowych zbiórek czy
tradycyjnych puszek, odbiorcy zyskują
możliwość przekazania mikrodatku płacąc
za codzienne zakupy, dzięki dodatkowej
planszy na wyświetlaczu terminala.
Klient na swoim koncie bankowym
zawsze zobaczy swoją wpłatę prosto

Krzysztof Adamski, CEO BetterPOS
i pomysłodawca projektu Donateo
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Czym jest mikrodonacja?
Mikrodonacja to akt przekazania
przez darczyńcę datku o małej
kwocie na cele dobroczynne.

Mikro-datek to forma pomocy
doraźnej, wynika z odruchu, decyzji
pod wpływem chwili, emocji lub
innego bodźca, który musi zaistnieć
by zmotywować do działania (może
być to np. zorganizowana zbiórka
charytatywna).

Mikro-datek może występować
w kilku formach:
jako stała kwota np. o wartości
2 lub 5 zł
zaokrąglenie rachunku za zakupy
np. przy zaokrągleniu wartości
transakcji do 100 zł przy 		
wartości zakupów w wysokości
97,50 kwota mikro-datku 		
wyniesie 2,5 zł
wartość procentowa od wartości
koszyka np. 1% kwoty 200 zł za
zakupy kwota mikro-datku 		
wyniesie 2 zł.

Siła mikrodonacji polega nie
na wysokości kwoty, lecz na jej
powtarzalności ukierunkowanej
na regularne wsparcie organizacji
dobroczynnych. W ten właśnie
sposób powstaje mikrofilantropia.

Aplikacja Donateo

Czym jest Aplikacja Donateo?
Aplikacja Donateo to autorskie rozwiązanie
w ramach projektu omnichannel Platformy
Donateo w postaci dedykowanego
oprogramowania
Aplikacja implementowana jest
w istniejącej infrastrukturze terminali
płatniczych PIN Pad / POS
Rozwiązanie to umożliwia przekazanie mikro-datku
na cele dobroczynne konkretnej fundacji bądź
stowarzyszenia przy okazji zakupów w czasie płatności
bezgotówkowych.

Pragniesz zmieniać świat
- zostań mikrofilantropem
Mikrofilantropia opiera się na przekazywaniu drobnych kwot w ramach działania planowego, długotrwałego, regularnego. Celem
takiej formy wsparcia jest intencja stałego, dalekosiężnego
wpływu na zmianę społeczną i rozwiązanie określonego
problemu. Jest to efekt przemyślanej strategii zarówno w
ujęciu instytucjonalnym, jak i biznesowym ale też indywidualnym. W tym ostatnim przypadku filantropem
może stać się więc darczyńca, który zdecydował
się na ciągłe, regularne wsparcie finansowe ważnej dla niego inicjatywy
społecznej.

W jaki sposób odbywa się wsparcie dobroczynności
poprzez Aplikację Donateo?

1. Pytanie o przekazanie mikro-datku pojawi się na ekranie terminala, jeśli
zdecydujesz się na bezgotówkową formę zapłaty za zakupy poprzez:
kartę płatniczą
smartfon
BLIK
akcesoria typu wearables (np. smartwatch)

2. Zatwierdzasz chęć przekazania mikro-datku zielonym przyciskiem
Do takiej formy wspierania organizacji
dobroczynnych zachęcamy w Donateo.
System mikrodonacji jest dla nas kluczowym projektem oferującym praktyczne rozwiązania dla misji Donateo,
którą jest krzewienie kultury dobroczynności.
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3. Po zatwierdzeniu kwoty mikro-datku zrealizuj transakcję płatniczą
w sposób standardowy

4. Mikro-datek trafia bezpośrednio na konto bankowe fundacji.
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Korzyści Aplikacji Donateo w działaniach CSR

Datkomaty Donateo
– wersja mobilna

bezkosztowe i bezproblemowe wdrożenie po stronie Donateo
budowanie pozytywnego wizerunku firmy poprzez działanie CSR
ugruntowanie zaufania i poziomu lojalności dla Twojej firmy
ze strony klienta
całkowite bezpieczeństwo transakcji dzięki płatności
separowanej (mikro-datek nie spotyka się z systemem kasowym
sklepu)
możliwość wyboru organizacji spośród blisko 30 sprawdzonych
i prężnie działających fundacji i stowarzyszeń z Platformy
Donateo lub propozycja innej organizacji, z którą Twoja firma
współpracuje na stałe
współpraca komunikacyjna przy udziale organizacji dobroczynnej
wraz z propozycją pakietu materiałów informacyjnych.

Kto i w jaki sposób może zamówić
Aplikację Donateo?
zapraszamy do współpracy polskich
przedsiębiorców bez względu na
wielkość, w szczególności z sektora
retail
zamówienie należy złożyć poprzez
formularz na donateo.pl/aplikacja lub
pisząc na: pomagam@donateo.pl

Mobilny datkomat przeznaczony na wybrane
zbiórki i akcje specjalne dla konkretnej organizacji
dobroczynnej.
Zapewniają efektywne i bezpieczne zbiórki w ramach akcji
z udziałem wolontariuszy – alternatywa dla tradycyjnych
skarbonek.
Możliwość wykorzystania terminali mobilnych
w ramach awizowanych akcji w istniejącej sieci partnerów
biznesowych Donateo w 500 punktach w całej Polsce.

Pomoc poprzez mobilny datkomat Donateo
w 3 szybkich krokach:

1.

Określ kwotę wsparcia spośród proponowanych lub wpisz własną

2.

Dobierz wygodną formę płatności:
kartą płatniczą
zbliżeniową płatność urządzeniem np. poprzez smartwatch lub smartfon
poprzez BLIK

3.

Datek trafia bezpośrednio na konto organizacji.

Kto i w jaki sposób może skorzystać z mobilnych
datkomatów Donateo?

Terminale Donateo
– wersja na standzie

fundacje i stowarzyszenia na potrzeby zbiórek przy okazji
wydarzeń specjalnych i akcji fundraisingowych
w sklepach wielkopowierzchniowych lub w terenie,
a także w ramach licytacji w sztabach aukcyjnych

Wersja stacjonarna datkomatu
Donateo (POS) - idealne rozwiązanie
do sieci i galerii handlowych oraz
powierzchni biurowych w firmach.

firmy: działy CSR, HR lub marketingu na potrzeby
realizacji strategii CSR, zbiórek angażujących
pracowników w ramach programów employer
brandingowych

Szeroka dystrybucja (retail w całej Polsce,
obecnie blisko 500 punktów m.in. Centrum
Galardia w Starachowicach, Galerii Panorama
w Poznaniu i innych centrach handlowych.

więcej informacji o zamówieniach:
info@donateo.pl, tel. + 48 696 006 344.

Kto może skorzystać z terminali Donateo POS?

Zarządzanych przez Sierra Balmain, Atrium
Poland Real Estate Management, CH M1
(Metro Properties), w blisko 160 punktach
sieci Telakces.com, sklepach sieci PSS
Społem oraz sieci kawiarni ETNO Cafe).
Możliwość ekspozycji logotypów sponsorów
zaproszonych do projektu.

organizacje dobroczynne na potrzeby zbiórek przy okazji wydarzeń specjalnych i akcji
fundraisingowych w sklepach wielkopowierzchniowych, dużych sieciach i galeriach
handlowych, powierzchniach biurowych oraz miejscach użyteczności publicznej
firmy: działy CSR, HR lub marketingu na potrzeby realizacji strategii CSR, zbiórek
angażujących pracowników w ramach programów employer brandingowych
więcej informacji o zamówieniach: info@donateo.pl, tel. + 48 696 006 344.
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Donateo - wirtualny terminal
E-skarbonka
Pomoc poprzez datkomat Donateo w 4 prostych krokach:

1. Wybierz organizację dobroczynną spośród obszarów wsparcia:
rodzina i pomoc społeczna
ochrona zdrowia
dzieci i zwierzęta
pomoc humanitarna

2. Określ kwotę wsparcia spośród proponowanych lub wpisz własną
3. Dobierz wygodną formę płatności spośród:
kartą płatniczą
zbliżeniową płatność urządzeniem np. poprzez smartwatch lub smartfon
poprzez BLIK

4. Datek trafia bezpośrednio na konto organizacji.

Wirtualne terminale sprawdzą się idealnie
w dedykowanych kampaniach fundraisingowych on-line.
Wygodna opcja także dla darczyńców spoza Polski, którzy mogą przekazać
datek poprzez opcję SEPA, kartą Visa, PayPal lub Google Pay.
E-skarbonki Donateo dla organizacji partnerskich:
SOS Wioski Dziecięce
Fundacja Happy Kids
Fundacja Wolne Miejsce
Fundacja Potrafię Pomóc
Fundacja Pociecha
Fundacja Viva!
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Partnerzy
o Donateo

Fot.: Exorigo-Upos

Pomoc poprzez e-skarbonkę Donateo
w 3 łatwych krokach:

1. Określ kwotę wsparcia spośród proponowanych
lub wpisz własną

2. Dobierz wygodną formę płatności:
kartą debetową
przelew szybki lub tradycyjny
poprzez BLIK
przekaz SEPA
PayPal
Google Pay

Spośród ponad tysiąca różnych projektów,
które realizujemy rocznie, ten wyróżnia się
połączeniem innowacyjności z – szczególnie
dla Exorigo-Upos istotną – ideą wsparcia dla
potrzebujących. Płatności bezgotówkowe
w segmencie charytatywnym to pierwszy
taki projekt w Polsce. Jesteśmy dumni, że
jesteśmy jego częścią. Aplikacja Donateo to
gotowe rozwiązanie CSR dla firm z branży
retail – bardzo atrakcyjne technologicznie i
proste w implementacji. Przede wszystkim
działa na terminalach i PIN Padach
płatniczych powiązanych z naszym autorskim
hubem płatniczym Cloud EFT (Eurokartą EFT)

3. Datek trafia bezpośrednio na konto organizacji.

Kto może skorzystać z e-skarbonek Donateo?
organizacje dobroczynne na potrzeby zbiórek przy okazji wydarzeń specjalnych i
akcji fundraisingowych on-line - także na kampanie poza Polską lub jako dodatkowe
narzędzie do pozyskiwania funduszy wspierające działania off-line
firmy: działy CSR, HR lub marketingu na potrzeby realizacji strategii CSR, zbiórek
angażujących pracowników w ramach programów employer brandingowych
więcej informacji o zamówieniach: info@donateo.pl, tel. + 48 696 006 344.
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Ważne dla nas jest to, by maksymalnie
ułatwiać płatności wszędzie tam, gdzie
oczekują tego nasi użytkownicy. Dlatego
włączyliśmy się w projekt realizowany przez
Donateo, który sprawia, że w łatwy sposób
możemy pomagać codziennie. Zachęcamy
użytkowników BLIKA do wpłat na cele
charytatywne BLIK-iem.
Krzysztof Ziewiec, Dyrektor departamentu
marketingu i PR Polskiego Standardu
Płatności, operatora systemu płatności
mobilnych BLIK
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i wykorzystuje już istniejącą i powszechnie
dostępną infrastrukturę terminali płatniczych.
Cloud EFT to pierwsze polskie rozwiązanie,
które uzyskało certyfikat PCI P2PE – co
oznacza, że zapewnia najwyższy światowy
standard bezpieczeństwa płatności kartami.
Dziś już obsługuje u naszych klientów
ponad 3 mln transakcji dziennie. W projekcie
wykorzystujemy też fakt, że mamy sporo
doświadczeń jako podmiot z największym
udziałem rynkowym w obszarze serwisu
terminali płatniczych.
Grzegorz Rogaliński - CEO Exorigo-Upos

Dokładamy wszelkich starań by wizyty w
naszych centrach handlowych spełniały
wszystkie oczekiwania klientów, zarówno w
zakresie codziennych sprawunków, rozrywki,
lecz także jesteśmy otwarci na wszelkie nowe
inicjatywy. Dlatego chętnie dołączyliśmy
do projektu Donateo i udostępniliśmy
przestrzeń na dobroczynne terminale. Jako
firma odpowiedzialna społecznie, dbamy o
zrównoważony rozwój i chętnie realizujemy
projekty z organizacjami charytatywnymi
i wiarygodnymi partnerami.
Jakub Jarczewski, Dyrektor Działu PR i Rozwoju
Biznesu METRO PROPERTIES Polska.

Praca w Fundacji wiąże się ze stałym szukaniem
kolejnych dróg i rozwiązań, by zapewnić pomoc
naszym podopiecznym. To dla nas duża
radość, gdy dowiadujemy się o nowych
pomysłach, które mają szansę zmienić
oblicze fundraisingu. Bardzo się cieszymy ze
współpracy z platformą Donateo, która daje nam
takie możliwości. To wspaniałe obserwować
jak nowe technologie wychodzą naprzeciw
dobroczynności.
Katarzyna Szostak - Młodszy Specjalista ds.
PR i Marketingu, Fundacja Anny Dymnej „Mimo
Wszystko”

Fot.: Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”

Telakces.com wielokrotnie pokazywał
w swojej dziesięcioletniej działalności, że
oprócz robienia biznesu liczy się sam człowiek.
Angażowaliśmy się w zbieranie funduszy dla
potrzebujących, jak również wspieraliśmy
różne dziedziny sportu. Teraz, chcąc pomagać
na szerszą skalę, podjęliśmy współpracę z
Donateo, wspierającym fundacje i organizacje
non-profit w pozyskiwaniu funduszy na cele
charytatywne. To najłatwiejsza droga do
pomocy, bo tylko zbliżenie karty płatniczej
lub zatwierdzenie kodu BLIK dzieli Klienta
od pomocy podopiecznym Fundacji. Dzięki
doświadczeniu Donateo i mnogości naszych
sklepów w całej Polsce jesteśmy w stanie
pomagać więcej, a wiemy, że nasi partnerzy
franczyzowi i klienci mają wielkie serca. Akcja
ma szansę na być bardzo efektywna, bo
przecież #dobrowraca.

Fot.: Telakces.com

Ratowanie dzieci i ich losów nie byłoby możliwe
bez pomocy darczyńców. Cieszymy się, że na
naszej drodze spotkaliśmy Donateo - Partnera,
któremu bliska jest idea szerzenia kultury
dobroczynności. Partnera, który wychodzi
naprzeciw potrzebom Fundacji Happy Kids
i dostarcza nowoczesnych rozwiązań, by
ułatwić świadome i regularne pomaganie przez
wszystkich - bez względu na wiek i sytuację
materialną. Dzięki wpłatom bezgotówkowym
on- line tj. przy użyciu terminala płatniczego
Donateo - najmłodsi poszkodowani
działaniami zbrojnymi w Ukrainie mogą
otrzymać długofalową opiekę. Liczy się szybka
i bezpośrednia pomoc!
Aleksander Kartasiński, Prezes Fundacji Happy Kids
Fot.: Fundacja Happy Kids

Mikołaj Wawrzonek, Prezes Telakces.com
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Wspieramy sprawdzone i doświadczone
organizacje dobroczynne

Dlaczego warto wybrać Platformę Donateo?

Platforma Donateo to inicjator wdrożenia systemu mikrodnonacji w Polsce
posiadamy silnych partnerów biznesowych oraz wsparcie partnerów
technologicznych
wiarygodność oraz innowacyjność Donateo została doceniona poprzez
nominację do nagrody w kategorii Fintech Roku 2022 przez branżowe
medium fintech Cashless.pl
dobieramy i weryfikujemy pieczołowicie organizacje dobroczynne
stale poszerzamy i unowocześniamy rozwiązania CSR i fundraisingu
cyfrowego dążąc do komplementarnej oferty omnichannel
wykorzystujemy z sukcesem rozwiązania fintech
na rzecz sektora charity w Polsce.

Partnerzy biznesowi i technologiczni
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Zapraszamy
do współpracy

www.donateo.pl
info@donateo.pl
+ 48 696 006 344

